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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
  سيدي عامر مسجد  –الزقازيق 

 ىػ 3311شواؿ  32ادلوافق  13/7/5132خطبة اجلمعة 
 (اإلسالم يحث على العمل الحالل) 

 (171ـ.)                                                                                      
ح صدورنا بالقرآف للعمل مبا يرضي حضرة الرمحن، وأثلج صدورنا شر  احلمد هلل رب العادلُت

باتباع خَت بٍت اإلنساف وىو النيب العدناف صلى، وجعل طاعتو واتباع ىديو سر احلياة الطيبة يف 
 الدنيا والسعادة يف اآلخرة لكل بٍت اإلنساف

 
كلفهم مبهاـٍ وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، خلق اخللق وىو أعرؼ هبم و 

 ذكرىا يف القرآف، وأوجد عليها النيب صلى اهلل عليو وسلم ومعو صحبو عليهم سحائب الرضواف
وأمر األمة اإلسالمية أف تسعى على هنج ىؤالء، لتسعد يف الدنيا كما سعدوا، ولبفوزوا يف 

 األخرة اف شاء اهلل كما فازوا أمجعوف
 

و اهلل عز وجل سر اذلداية الربانية، وعلم احلياة وأشهد أف سيدنا زلمد عبد اهلل ورسولو جعل
 يرضاىا رب ابريةالتقية النقية اليت 

 
لى أصحابو الذين اللهم صلي وسلم وبارؾ على ىذا النيب الكرمي وعلى آلو الذين اتبعوه وع

علنا منهم ومعهم زروه وعلى أتباعو الذين مشوا على ىديو ومل خيالفوه وأجصدقوه وساعدوه وآ
  يارب العادلُتأمُت أمُت أمجعُت،
 
 ها األحبة مجاعة ادلؤمننب:أي

حجة على تأخر  ،قضية متس شغاؼ ىذا الدين أخذىا أىل الغرب ومن عاوهنم وساندىم
أف  ،ماًل يف الدنياال يريدوف كدًا وال كدحًا وال ع فقد زعم فريق من ادلسلمُت الذين ،ادلسلمُت
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ى وفق دتو واستشهدوا باألية القرآنية وحرفوا معناىا عليا إال لعبااهلل عز وجل ما خلقنا يف الدن 
نسَ  اجلِْن   َخَلْقتُ  َوَما}ىل قاؿ: أىواءىم فقالوا إف اهلل تعا  21الذاريات{ لِيَػْعُبُدوفِ  ِإال   َواإْلِ

 
وقصروا العبادة على الصالة والصياـ وتالوة القرآف وذكر اهلل واالستغفار هلل والصالة 

هلل ومصطفاه صلى اهلل عليو وسلم، وانشغلوا بذلك عن الدنيا وطلباهتا والتسليم على حبيب ا
وادلعايش وأحواذلا، وأصبحوا يتكففوف الناس ويطلبوف منهم، زعمًا بأهنم تفرغوا لعبادة اهلل كما 

 قاؿ اهلل جل يف عاله، ونسوا أف القرأف عامل ىذه القضية وعاجلها معاجلة شاملة
 

 دلا خلقنا اهلل يف الدنيا؟
 13ىود{ ِفيَها َواْستَػْعَمرَُكمْ  اأَلْرضِ  مِّنَ  أَنَشَأُكم ُىوَ } : امسع معي لقوؿ ربك عز وجل

لنعمرىا باخلَتات لنعمرىا بادلشروعات الطيبات لنعمرىا باألعماؿ الدنيوية الزاكيات 
 اهلل ورسل اهلل أمجعُت.ء أنبيا كاف  على ىذا النهجالراحبات، 

ونبيًا على قومو، وكاف جيعل يومًا لعبادة اهلل يتفرغ فيو بالكلية  فهذا نيب اهلل داود كاف ملكاً 
ًا للحكم بُت الناس، ويومًا ألىل بيتو، ومن شدة صفائو مو وي لعبادة اهلل يف خلوة أعدىا لذلك،

لنفٍر من مالئكة اهلل فاستأذنوا اهلل يف النزوؿ إليو واجللوس واحلديث عبادتو هلل رفع أمره يف يـو 
 فقاؿ ذلم يوماً:وكانوا ينزلوف ويتحدثوف معو يف خلوتو، بُت يديو، 

 عيٌب؟ قالوا: ال ػ إال أنك تأكل من بيت ماؿ ادلسلمُت[. ]ىل يف  
فعـز على أف يأكل من  ػ مع أنو ملٌك على ادلسلمُت، تأكل من الراتب الذي ُيصرؼ لك

فاءه هلل منو صودلا عـز بصدٍؽ ونوى ذلك وعرؼ ا ،يأكل من ماؿ ادلسلمُت عمل يده وال
 ربُت: اخًتاعاً عظيماً وىو الدرع الذي حيمي صدور احملوإخالصو أذلمو اهلل عز وجل إ

َعَة َلُبوسٍ "  األنبياء(.01) "َوَعلَّْمَناُه َصن ْ
ويلبسو بالقماش فيكوف احلديد من اخللف باخليط احملارب يكوف قماشًا الذي يلبسو  الدرع

 اربُت وااجماىدين.فيحمي احملعلى الصدر والقماش باخللف 
  :مر ببيعها يف السوؽ ويأخذ مثنها ويقسمِّو إىل أثالثيصنع الدروع ويأفكاف 
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ثُلٌث يشًتي بو حديد وثُلٌث يطعم بو نفسو وأىلو، وثُلٌث يتصدؽ بو على الفقراء  
 وادلساكُت.
ال شدة صدقو مع اهلل أالف اهلل لو احلديد، فكاف إذا أمسكو يلُت يف يده بدوف كوٍر و من 

صلى اهلل عليو ف يكف  نفسو عن سؤاؿ الناس، قاؿ فيو ، ألنو يريد أهرٍف وال غَت فُ ال فحٍم و 
 :وسل م

ليو السالـ كاف يأكل من عداود وإف نيب اهلل  خٌَت من عمل يده،حٌد طعاماً قط )ما أكل أ
 (3عمل يده( )

تخدـ كل ما سخ ر أوؿ من اسوإبنو سليماف عليهما وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالـ 
، سخ ر الطيور فجعل اذلدىد حيمل رة يعجب منها الناس إىل أبد الدىرالو اهلل يف إقامة حض

ر اجلن وجعلهم يبنوف لو القصور ويصنعوف لو الصناعات اليت يعجز عنها وسخ  رسائلو للملوؾ، 
لها اإلنسانية إال ر ذلك دلدنية مل تعرؼ مثيوسخ ر اهلل عز وجل لو كل شيئ فسخ  عامل اإلنس، 

 يف ىذا العصر احلديث.
أيضًا إماـ األئمة يف ذلك، فكاف يستفرغ  صلى اهلل عليو وسل مرسولكم الكرمي وكاف  

مل تشهدىا اإلنسانية قبل خَت عصرية  ارٍ مواىب أصحابو ليظهرىا للناس يف فنوف حضارية وأفك
 .عليوتعاىل وسلم وبارؾ صلى اهلل رسوؿ 

 :رضي اهلل عنوثابٍت قاؿ سيدنا زيد بن 
صلى اهلل عليو ز اإلحدى عشرة سنة أخذين قومي إىل رسوؿ اهلل ]وأنا غالـٌ صغَت ال أجتاو 

 وقالوا:  وسل م
وراً  نبيو وزكيٌّ وفطن ػ لقد حفظ من القرآف سُ أنو يا رسوؿ اهلل إف ىذا زيٌد غالـٌ ُمعلٌم ػ أى 

 فقاؿ:  صلى اهلل عليو وسل مهلل قاؿ: فنظر إيل  رسوؿ اوكذا،  كثَتٌة ىي كذا وكذا
 (5كتٌب من عندىم وال آمن مكرىم( )  يد تعل م لغة اليهود فإنا تأتينايا ز )

فكاف عندما يأيت النيب  يف سبعة عشر يوماً، فتعلمُت لغة السريانية وىي لغة اليهود قاؿ: 
 كتاباً من عندىم يستدعيٍت ويعرضو علي .

عندما ففي غزوة اخلندؽ  ،احلربية أدىش العربيف معاركو  مصلى اهلل عليو وسل  بل إف النيب 
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 رضي اهلل عنوومجع أصحابو ليستشَتىم فأشار سلماف الفارسي يف ادلدينة ختندؽ ىو وأصحابو  
يعربوه، فلما رأى  نة ال يستطيع الكافروف واألحزاب أف يهامجوه أوأف حيفر خندقًا حوؿ ادلدي

 األحزاب ذلك قالوا: 
ف ىذه مكيدة ما كانت تعلمها العرب، فإنو مل يسبق ذلم ىذا الصنيع، أل يا سبحاف اهلل

كاف يأخذ بادلستحدثات العصرية وكاف يريب مواىب بُت أصحابو   صلى اهلل عليو وسل مالنيب 
 لتكوف دولة اإلسالـ ىي طليعة األمم يف ادلدنية.

جعل ىذه األعماؿ  مصلى اهلل عليو وسل  ومن فضل اهلل عز وجل على ىذه األمة أف نبينا 
عند رب الربية أعظم من ٌؿ يف ظاىرىا، ولكن ذلا أجوٌر اهي أعمف ،العبادات لِ عباداٌت من أج  

 وىو يقوؿ: صلى اهلل عليو وسل ماألعماؿ اليت نراىا من أعماؿ اآلخرة، وامسع إىل النيب  معظأ
 (1ال يكفرىا إال السعي على ادلعاش( )من الذنوب ذنوباً )إف 

 وال يكفرىا الزكاة وإمنا يكفرىا السعي على ادلعاش.فِّرىا الصالة، وال يكفرىا الصياـ، ال تك
، بغَت حائٍل عليها وكانت يده ونظر إىل رجٍل منهم يعمل بيدهىل قوـٍ يعملوف ء إوجا

 فأمسكها النيب وقبلها وقاؿ:خشنة 
 (3)ىذه يٌد حيبها اهلل ورسولو( )

 .هللاليد اخلشنة اليت تعمل كما أمر ا
وأوالده عن سؤاؿ نفسو رجو بو أف يُكف  ي يف عمل احلالؿ دلن يظل طواؿ يومووجعل 

وقاؿ يف طلبًا دلرضاة رب الناس  ض على بند الصدقات أو يف سبيل اهللالناس ويتقرب مبا فا
 شأنو:

 (2تعباً ػ من عملو بات مغفوراً لو( ))من بات كاالًّ ػ أي م
 أو كما قاؿ:
 موقنوف باإلجابة(. نتمأ)أدعوا اهلل و 

 
 الخطبة الثانية:

ووفقنا للعمل الصاحل الذي حيبو ويرضاه، الذي مأل قلوبنا بتقواه، احلمد هلل رب العادلُت 



5 

ونسألو عز وجل أف يثبتنا على ذلك ويزيدنا ىدًى وتقوى حىت خيتم لنا باإلدياف أمجعُت يـو  
 نلقاه. 

وصم م لنا ادلنهج  ،ط لنا الطريق القوميخط  ، ال اهلل وحده ال شريك لوأف ال إلو إوأشهد 
 ادلستقيم، وجعل قدوتنا وُأسوتنا فيو ىو السيد الرؤؼ الرحيم، وقاؿ لنا يف شأنو يف كتابو الكرمي:

ِخَر َوذََكَر اهلل  َواْليَ ْوَم اآل َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اهللَ "
  األحزاب(.53) "اَكِثيرً 

أوؿ من قاـو البطالة بفعلو وقولو ودعا أىلو وزلبيو وأشهد أف سيدنا زلمداً عبد اهلل ورسولو 
 وذويو واألمة كلها إىل العمل.

 وقد رأى سائاًل يسأؿ الناس وىو شاٌب فيت فاستدعاه وقاؿ:
و، وكوٌب : بال حلٌس ػ يعٍت غطاء نلبس بعضو ونناـ على بعض)أما يف بيتك شيئ ػ قاؿ

 فقاؿ: نشرب بو ادلاء،
قاؿ رجٌل: أنا آخذمها  ألصحابو من يشًتي ىذين؟)إئتنا هبما وعمل مزادًا ذلماف وقاؿ 

على درىم؟ قاؿ رجٌل: أنا آخذمها بدرمهُت،  دمن يز  :صلى اهلل عليو وسل مفقاؿ بدرىم، 
درمهًا وقاؿ لو: إشًتي بو طعامًا فانبذه ػ يعٍت  ذ منو الدرمهُت وأعطا الرجلفأعطامها إياه وأخ

 رحو إىل أىلك ػ واشًتي باآلخر قدوماً وائتٍت بو(.إط
حاماًل  صلى اهلل عليو وسل مفذىب واشًتي القدـو بغَت اخلشبة اليت تُركب فيو، فركبو لو 

 وقاؿ لو: قطعة اخلشب بيده، 
 وال أرينك مخسة عشرة يوماً(.)إذىب واحتطب وبع 

وبعها وال أراؾ إال بعد مخسة عشر يوماً، فذىب الرجل ب إىل الغابة وقطِّع األخشاب اذى
 :صلى اهلل عليو وسل موقد أصاب عشرة دراىم، فقاؿ لو وجاء بعد مدة 

 ة سوداء يف وجهك يـو القيامة(ذا خٌَت لك من أف جتيئ ادلسألة نكت)ى
وكل من  ،طريٌق إىل العملكل من يسأؿ الناس بغَت حاجة، وكل من يسأؿ الناس ولو 

ة والفضيحة أماـ يسأؿ الناس وبو صحة يستطيع أف جيد لنفسو بال عمل، يأيت يـو القيام
 كتة سوداء يف وجهو.اخلالئق أمجعُت نُ 
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 :صلى اهلل عليو وسل ممن الذي يسأؿ الناس، فقاؿ مث بُت  
 (1سألة ال لحل إال لذي فقٍر مضجع())إف ادل

فلو كاف يف بيتو عشاء اليـو ال ينبغي لو السؤاؿ، ولو  الًتاب، أى ليس يف بيتو شيٌئ إال
 فينبغي أف يكف فوراً عن السؤاؿ.سأؿ وجاءه عشاء اليـو 

ى بعد ذلك وأطعمو، مث مشُخذه سائاًل فقاؿ البنو عبد اهلل  رضي اهلل عنوفقد رأى عمر 
 بالُدَرة وقاؿ:طعمتو، فضربو فنادى يا عبد اهلل أمل تطعمو؟ فقاؿ: بال أ فوجد الرجل مرًة ُأخرى،

 إنك تاجر[.]إنك لست بسائل 
ات باألمس جيدىا يف بيتو، لكن السائل الذي ماليت ال  ألف السائل يسأؿ الوجبة الواحدة

  ؟وهعطىل ىذا سائل جيب على الناس أف يجنيهاً يف حصيلتو يف البنك ػ  أربعة مليوفلو ووجدوا 
 ؟ىل سائٌل ينبغي أف يكوف من ادلسلمُت

 دلوحدين؟اىل ىذا عمل وينبغي اف يكوف عليو 
 هنى النيب عن ذلك وقاؿ:

 (.، أو لذي ُغرـٍ مفزع)إف ادلسألة ال تصلح إال لذي فقٍر مضجع
و تسلميها أو دفعها أيعٍت عليو دية، والدية موت مجل وال يستطيع مجعها والغـر ادلفزع 

 ليتصاحل مع من قتلو غيلًة أو قضاءاً وقدراً.
 خوة مجاعة ادلؤمنُت:أيها األ

 عمارة الدنيا:جعل اهلل عز وجل أيضاً من أسباب 
يَا َأي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل ِلتَ َعارَُفوا ِإنَّ "

 احلجرات(.31) "َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل َأتْ َقاُكْم ِإنَّ اهلل َعِليٌم َخِبيرٌ 
والتعارؼ لن يكوف إال ادلؤمنُت، بُت يف أحوالنا ىذه والتعارؼ قد قل   ،التعارؼ فيما بيننا
 يكوف بابتداء السالـ:

  (7ينشرح صدرؾ لإلسالـ( ))ألقي السالـ على من تعرؼ ومن مل تعرؼ 
والشفقة  توقَت الكبَت والرمحة بالصغَت والتحسس حباجة الفقَتوالتعارؼ البد أف يكوف معو 

، ألهنم يعملوف على ادلؤمنُت يف البيع والشراء، واتقاف العمل للصناع يف أى موضع يعملوف فيو
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 ء الرب الواحد عز وجل.واحد يرجوف رضامجتمٍع كمجيعاً   
نظر حىت إىل يمبصلحتو الشخصية، فال تفك ك اإلسالـ اآلف وأصبح كل واحٍد ال يهتم إال 

اره يف السكن أو يف احملل، أو إىل جاره يف العمارة اليت يسكن فيها وال ينظر إىل جو بنيو، ويو أذ
إال نظرات حقٍد وحسٍد وقانا اهلل وإياكم ىذه النظرات اليت تعقبها حسرات فتفرؽ ااجمتمع ومل 

 ينظر اهلل إىل ىذه اجلماعة إال إذا عملت بقوؿ النيب الكرمي:
جلسد الواحد إذا اشتكى ُعضٌو منهن )مثل ادلؤمنُت يف توادىم وترامحهم وتعاطفهم كثل ا

 (0ى لو سائر اجلسد بالسهر واحُلمى( )تداع
 ق باإلدياف قلوبنا، وأف جتعل القرآف الكرميوأف ترق خالقنا،أم إنا نسأمل أف لُحسِّن لهال

جتعلنا من الذين منهجنا وسبيلنا، وأف جتعل النيب ادلصطفى قائدنا يف الدنيا واآلخرة، وأف 
 فيتبعوف أحسنو. يستمعوف القوؿ

اللهم انظر إلينا نظر عطٍف وحناف وشفقٍة ورمحة وحٍب وامتناف، وبدِّؿ حالنا إىل أحسن 
 حاؿ.

ضًا إال يوال مر  إال فرجتو، وال كربًا إال كشفتو، ال تدع لنا ذنبًا إال غفرتو، وال مه اً اللهم 
لنا يًا إال نصرتو، وال تدع وال جند سرتو، وال طالب حاجًة إال أعطيتوشفيتو، وال فقَتًا إال ي

وقضيتها ويسرهتا بفضلك غًٌت إال ولنا فيها  لك فيو رضىً حاجًة من حوائج الدنيا أو اآلخرة 
 وجودؾ يا أرحم الرامحُت.

حياء منهم األلوالدينا وللمسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات لنا و اللهم اغفر 
 برب العادلُت.واألموات، إنك مسيٌع قريٌب رليب الدعوات يا 

ن والفسقة مري، وخذ على أيدي ادلدىل مصر أمجعُتأصلح أحواؿ بلدنا وأحواؿ اللهم أ
 واجعل أىل مصر يف خٍَت وسخاٍء إىل يـو الدين.مجعُت، قمُت من ىذا الشعب أوالفاجرين ادلنت

 لهم كثِّر خَتنا وافتح كنوز الرب لنا، واغننا عن األعداء واألصدقاء يا إذلنا.لا
، سنة خَت أحبابك وأحطهم بالبطانة الصاحلة تابك ولتنفيذوفق والة أمورنا للعمل بكم الله

 وقهم سلارج السوء ومداخل الظلم يا أكـر األكرمُت.
الساكنُت جبوارنا ألىل ىذا والصاحبة والتابعُت واألولياء اللهم ارض عن أولياء اهلل العاملُت 
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 البلد أمجعُت. 
 :اهلل اتقوا اهللعباد 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  اهللَ  ِإنَّ " يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ
ُرونَ   النحل(.01) "َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

، َطعاًما أَحدٌ  أَكلَ  ما (1) ًرا َقطُّ  داُودَ  اللَّوِ  نَِبيَّ  وإنَّ  َيِدِه، َعَملِ  ِمن يَْأُكلَ  أنْ  ِمن َخي ْ
الُم، عليو  )صحيح البخاري( .َيِدهِ  َعَملِ  ِمن يَْأُكلُ  كانَ  السَّ

 عليو اهلل صلى اهلل َرُسولُ  َأَمَرِني: قال ثابت بن زيد عن بسنده الترمذي روى (2)
 َعَلى يَ ُهودَ  آَمنُ  َما َواهلل ِإّني َوقالَ  ُهودَ ي َ  ِكَتابِ  ِمنْ  َكِلَماتٍ  َلوُ  َأتَ َعّلمَ  َأنْ  وسلم

 ...َلوُ  تَ َعّلْمُتوُ  َحّتى َشْهرٍ  ِنْصفُ  بي َمرّ  َفَما قالَ  ِكَتاِبي،

نوبِ  ِمن إنَّ  (3) ُرىا ال ُذنوبًا الذُّ  قالوا الُعمرةُ  وال الحجُّ  وال الصِّيامُ  وال الصَّالةُ  ُيكفِّ
ُرىا فما  )الطبراني( الَمعيشةِ  طَلبِ  في الُهمومُ  قال اهللِ  رسولَ  يا ُيكفِّ

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أن فيو بمعناه حديثًا تاريخو في الخطيب روى (4)
: فقال يداك؟ اكتتبت الذي ىذا ما: لو قال ثم األنصاري، معاذ بن سعد صافح

 اهلل صلى النبي فقّبل .عيالي على فأنفقو والمسحاة بالمر أضرب اهلل، رسول يا
 .أبًدا النار تمّسها ال َيدٌ  ىذه: وقال دهي وسلم عليو

 (دمشق تاريخ في عساكر ابن أخرجو) لوُ  مغفورًا باتَ  عمِلو ِمن كاالِّ  باتَ  َمن (5)

 وسلَّم عليو اهلل صلَّى النبي أتى األنصار من رجالً  أنَّ : عنو اهلل رضي أنس عن (6)
 بلى،: جلالرَّ  قال ،«شيء؟ بيتك في َأَما: »وسلَّم عليو اهلل صلَّى فقال يسألو
 بعَضو، نلبس(. عليو ويجلس األرض، على ويفرش يلبس، كساء) ِحْلسٌ 

: وسلَّم عليو اهلل صلَّى قال ،(الماء من فيو نشربُ  اإلناء) وقَ ْعبٌ  بعضو، ونبسط
 بيده، وسلَّم عليو اهلل صلَّى اهلل رسول فأخذىما بهما، فأتاه ،«بهما ائتني»
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 اهلل صلَّى قال بِدرىم، آخذىما أنا :رجل فقال ،«ىذين؟ يشتري َمن: »وقال 
 آخذىما أنا: رجل قال ،«ثالثًا أو مرَّتين درىم؟ على َيزيد َمن: »وسلَّم عليو

رىمين، وأخذ إيَّاه فأعطاىما بِدرىمين، ، وأعطاىما الدِّ  اشترِ : »وقال األنصاريَّ
 بو، أتاهف. «بو فأتِني َقُدوًما باآلخرِ  واشترِ  أىلك، إلى فانبذه طعاًما، بأحدىما

 فاحتطب اذىبْ : »لو قال ثم بيده، عوًدا وسلَّم عليو اهلل صلَّى  رسولُ  فيو فشدَّ 
 وقد فجاء ويبيع، يحتطبُ  الرجل فذَىبَ  ،«يوًما عشرَ  خمسةَ  أرينَّك وال وِبْع،

  اهلل رسول فقال طعاًما، وببعضها ثوبًا، ببعضها فاشترى دراىم، َعشرةَ  أصاب
 وجهك في ُنكتةً  المسألةُ  تجيءَ  أن ِمن لك خيرٌ  ىذا»: وسلَّم عليو اهلل صلَّى

 ُغْرم لذي أو ُمدِقع، َفقر لذي: لثالثة إالَّ  تصلح ال المسألة إنَّ  القيامة؛ يومَ 
 ماجة، وابن والترمذي، لو، واللفظ داود، أبو رواه) «ُموِجع دمٍ  لذي أو ُمفِظع،

 وأحمد والنسائي،

 عليو متفق) لإلسالم صدرك ينشرح تعرف لم ومن عرفت من على السالم ألقي (7)
 (عنهما اهلل رضى العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن

 أخرجو البخاري ومسلم (8)
 

 


